25 กันยายน 2563

ธุรกิจที่อยู่อาศัยหลัง COVID-19 ยังต้ องอดทน
คาดรอฟื ้ นตัวชัดเจนหลังปี 2564
ศูนย์ ข้อ มู ลอสังหาริ ม ทรั พย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชีผ้ ลกระทบจากไวรั ส COVID-19 ทาให้
ตลาดที่อยู่อาศัยหดตัว แต่ ภาพรวมดีกว่ าปี 2540 คาดว่ าปี 2563 เป็ นจุดต่าสุด และจะเริ่มฟื ้ นตัวใน
ครึ่ งหลั งปี 2564 ควรสร้ างแรงช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นกระตุ้ น ตลาดที่ อ ยู่ อ าศั ยกลุ่ ม ราคา 3-5 ล้ า นบาท
เพราะมีกาลังซือ้ รองรับ และมีสินค้ ารอขายกว่ า 8 หมื่นหน่ วย มูลค่ ากว่ า 356,500 ล้ านบาท
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อานวยการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริ มทรัพย์ เปิ ดเผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจโดยภาพรวมที่ผ่านมาในปี 2563 มีการชะลอตัวลงอย่างมี
นัยสาคัญ โดยกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์ GDP ในปี นี ้จะขยายตัวลดลงอยู่
ในช่วงร้ อยละ -7.8 ถึง -7.3 และคาดการณ์ว่าในปี 2564 GDP จะขยายตัวประมาณร้ อยละ 3.5 ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์คาดการณ์ว่า ตลาดที่อยู่อาศัยจะเข้ าสู่จดุ ต่าสุดในปี นี ้ และจะค่อยๆปรับตัวดีขึ ้นนับจากครึ่ง
หลังของปี 2564 เป็ นต้ นไป
ศูนย์ข้อมูลฯ ชี ้ว่า สถานการณ์ชะลอตัวในภาคธุรกิจที่อยู่อาศัยเริ่มตังแต่
้ ช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่อง
มาจนถึงปั จจุบัน โดยในช่วงแรกการชะลอตัวนัน้ เป็ นผลจากการใช้ มาตรการ Macroprudential หรื อการ
ควบคุมLTV ในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และเมื่อเข้ าสู่ ปี 2563 ตลาดที่อยู่อาศัยโดนผลกระทบอย่าง
มากอีกครัง้ จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้ เกิดการชะลอตัวมากที่สดุ นับจากวิกฤติเศรษฐกิจไทย
ในปี 2540
ในช่ วงวิก ฤติ เศรษฐกิจ ไทย 2540 หรื อ วิก ฤติ ต้ม ย า้ กุ้ง พบว่ามี จ านวนที่ อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จ จด
ทะเบียนในพืน้ ที่กรุ งเทพฯ-ปริ ม ณฑลในปี 2540 มี จานวน 151,880 หน่วย และได้ ปรับลดลงเหลือเพียง
65,742 และ 31,944 หน่วย ในปี 2541 และ ปี 2542 ซึ่งลดลงถึงร้ อยละ -56.7 และ -51.4 ตามลาดับ ซึ่ง
สะท้ อนภาวะ Over Supply ที่เกิดขึ ้นในช่วงนันมาก
้
แต่ในปี 2562 จานวนที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จจดทะเบียน
ในพืน้ ที่กรุ งเทพฯ-ปริ มณฑลมีจานวน 117,881 หน่วย และคาดว่าในปี 2563 จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ
80,563 หน่วย หรือลดลงร้ อยละ -31.7 ซึ่งสะท้ อนว่าการปรับตัวของผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์ที่ชะลอก
การเปิ ดตัวโครงการใหม่ ๆ จะทาให้ เกิดความสมดุลและไม่ เกิดภาวะ Over Supply มากเกินไป ดังเช่ นปี
2540 อย่างแน่นอน
ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ เช็คสุขภาพของตลาดที่อยู่อาศัย ทังในด้
้ านอุปทานและอุปสงค์ มีการเปลี่ยนแปลง
ของข้ อมูลซึ่งเป็ นข้ อสังเกตที่น่าสนใจ และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินการด้ านนโยบายในหลายประการ
โดยพบว่า การขออนุญาตก่อสร้ างที่อยู่อาศัยทัว่ ประเทศมีการปรับตัวตามภาวะของธุรกิจตาม Cycle ในช่วง
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5 – 6 ปี เพื่อทยอยเพิ่มอุปทานเข้ าทดแทนอุปทานที่สร้ างเสร็จและขายได้ โดยในปี 2562 เป็ นช่วงจุดสูงสุด
ของ Cycle ซึ่ง มี จ านวนทัง้ สิ น้ 371,635 หน่ วย และมี ทิ ศทางในปี 2563 ที่ล ดลง แต่ เนื่ องจากเกิด ภาวะ
COVID- 19 คาดว่าจะส่งผลให้ การขออนุญาตก่อสร้ างที่อยู่อาศัยทัว่ ประเทศใน ปี 2563 มีจานวนประมาณ
252,578 หน่ วย ลดลงร้ อยละ -32.0 เมื่ อเทียบจากปี 2562 โดยอาคารชุดจะลดลงถึงร้ อยละ -62.6 และ
แนวราบลดลงน้ อยกว่าเพียงร้ อยละ -13.9 ซึง่ น่าจะเป็ นการลดลงมากที่สดุ ในรอบ 13 ปี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลการเปิ ดตัวโครงการใหม่ ที่พบว่าเริ่ มลดลงในปี 2562 ซึ่งมีจานวน 93,248
หน่วย หรือลดลงร้ อยละ -19.1 ซึ่งเป็ นการลดในส่วนที่เป็ นประเภทโครงการอาคารชุด และคาดการณ์ว่าในปี
2563 จะลดลงมาอยู่ที่ 79,408 หน่วย หรื อลดลงถึงร้ อยละ -19.2 โดยเป็ นการลดลงอย่างมากในส่วนของ
โครงการอาคารชุดที่ ลดลงถึงร้ อย -44.4 ขณะที่โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบจะเพิ่มสูงขึน้ ต่อ เนื่อง โดยจะ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.6 แต่มีแนวโน้ มอัตราการเปิ ดโครงการใหม่ของทัง้ 2 ประเภทเพิ่มขึ ้นในปี 2564 โดยที่อยู่
อาศัยแนวราบมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ในด้ านสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จากผลการสารวจ ณ ครึ่งแรกของปี 2563 มีจานวนหน่วยขาย
ได้ จ านวน 53,844 หน่ วย มูล ค่า 227,092 ล้ านบาท และคาดว่า ครึ่ งหลังปี 2563 จะมี ห น่วยขายได้ ใหม่
36,775 หน่วย มูลค่า 163,972 ล้ านบาท ทาให้ ในปี 2563 ภาพรวมทัง้ ปี ของตลาดคาดว่าจะมีหน่วยขายได้
ใหม่จานวน 90,619 หน่วยและคาดว่าจะมีมูลค่า 391,064 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2562 ถึงร้ อยละ -24.9
และ -26.4 ตามล าดับ ทัง้ นีค้ าดว่าจะมีหน่วยขายได้ ใหม่ในปี 2564 เพิ่มขึน้ เป็ น 94,072 หน่วย (ครึ่ งแรก
44,251 หน่วย และครึ่งหลัง 49,821 หน่วย) มีมลู ค่าขายได้ ใหม่ 408,476 ล้ านบาท (ครึ่งแรก 192,145 ล้ าน
บาท และครึ่งหลัง 216,331 ล้ านบาท) เป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจและความมั่นใจในการซื ้อที่อยู่อาศัย
ลดลง โดยทิศทางของที่อยู่อาศัยแนวราบยังคงมีความโดดเด่นกว่าอาคารชุด
ทังนี
้ ้ ที่อยู่อาศัยในระดับราคา 2 - 3 ล้ านบาท และระดับราคา 3-5 ล้ านบาท เป็ นกลุ่มที่มีการเติบโต
ในส่วนของหน่วยขายได้ ใหม่ ม ากที่สุด โดยอาคารชุดขายได้ ใหม่ ในระดับราคา 2.01 - 3.00 ล้ านบาท มี
จานวนมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 34 บ้ านเดี่ยวขายได้ ใหม่ในระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้ านบาท มีจานวนมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 36 ทาวน์เฮ้ าส์ขายได้ ใหม่ในระดับราคา 2.01 - 3.00 ล้ านบาท มีจานวนมากที่สุด คิด
เป็ นร้ อยละ 42 บ้ านแฝด ขายได้ ใหม่ในระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้ านบาท มีจานวนมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ
51 และอาคารพาณิชย์ขายได้ ใหม่ในระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้ านบาท ขายได้ มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 56
แต่อย่างไรก็ตามอัตราดูดซับต่อเดือนยังคงอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี โดยครึ่งแรกของปี 2563
อัต ราดูด ซับ ต่ อเดื อนอยู่ในระดับ ร้ อยละ 2.6 คาดว่ าจะปรับ ลดลงมาอยู่ที่ ร้อยละ 1.7 ในช่ วงครึ่ งปี ห ลัง
ต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งหลังปี 2564 คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ ้นเป็ น ร้ อยละ 2.1 ในครึ่งหลังปี 2564 ขณะที่ค่าเฉลี่ย
26 จังหวัด มีอตั ราดูดซับต่อเดือนอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ทัง้ นีท้ ี่อยู่อาศัยแนวราบมีอตั ราการดูดซับที่ ดีกว่าอาคาร
ชุดอย่างชัดเจน สภาพการณ์ อัตราการดูดซับเช่นนี ส้ ่งผลให้ ระยะเวลาการระบายที่อยู่อาศัยแนวราบและ
อาคารชุดในตลาดในครึ่งหลังของปี 2563 เพิ่มขึ ้นเป็ น 50 เดือน (ค่าเฉลี่ยปี 2561-2562 เป็ น 32 เดือน) และ
57 เดือน (ค่าเฉลี่ยปี 2561-2562 เป็ น 17 เดือน) ตามลาดับ โดยที่อยู่อาศัยแนวราบมีทิศทางทางปรับเข้ า
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ใกล้ ค่าเฉลี่ยที่ 32 เดือนในปี 2564 แต่อาคารชุดยังคงใช้ ระยะเวลานานถึงมากกว่า 50 เดือนในการระบาย
อุปทาน
ขณะที่หน่วยเหลือขายในครึ่งแรกปี 2563 เบื ้องต้ นมีจานวน 293,319 หน่วย มีมลู ค่าเหลือขาย 1.32
ล้ านล้ านบาท โดยอาคารชุด จะมี สัด ส่วนร้ อยละ 36.7 และคาดว่า ณ สิ น้ ปี 2563 จะมี ห น่ วยเหลื อขาย
เพิ่มขึน้ เป็ น 319,528 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 1.41 ล้ านล้ านบาท โดยอาคารชุดจะมีสดั ส่วนร้ อยละ 41.1
ซึ่งคาดว่าหลังจากการมาตรการกระตุ้นอสังหาริ มทรัพย์ที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือ หมดไป หน่วยเหลือขาย
ณ สิน้ ปี 2564 จะเพิ่มขึน้ เป็ น 339,294 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 1.52 ล้ านล้ านบาท โดยอาคารชุด จะมี
สัดส่วนร้ อยละ 45.0
โดยมี ข้อสังเกตว่า ที่อยู่อาศัยเหลือขาย ระดับราคาไม่ เกิน 3 ล้ านบาท มีจ านวน 151,767 หน่วย
มูล ค่า 348,969 ล้ านบาท ขณะที่อยู่อาศัยเหลือขาย ระดับราคาเกินกว่า 3 ล้ านบาท มีจ านวน 141,552
หน่วย แต่มีมลู ค่าสูงถึง 967,588 ล้ านบาท โดยเป็ นที่อยู่อาศัยเหลือขาย ระดับราคา 3-5 ล้ านบาท จานวน
86,949 หน่วย มูลค่า 356,500 ล้ านบาท
ผลกระทบจาก COVID-19 ก็ ได้ กระทบต่ อการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่อ ยู่อาศัยทั่วประเทศเช่ น กัน โดย
พบว่าในปี 2563 ประมาณการว่าจะมีจานวนการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประมาณ 319,210 หน่วย คิดเป็ น
มูลค่า 723,213 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นตัวเลขที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2562) ค่อนข้ างมาก และ
เป็ นการลดลงจากปี 2562 ร้ อย -18.6 และ -22.3 ตามลาดับ ทัง้ นี ม้ ีข้อสังเกตว่า การโอนกรรมสิทธิ์ มีการ
ปรับตัวดีขึน้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 โดยที่อยู่อาศัย ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ มากสุด คือ
กลุม่ ที่ราคาไม่เกิน 5 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ คาดว่าในเชิงจานวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์อาจจะต้ องใช้ เวลามากกว่า 5 ปี จึงจะกลับมาได้ ยอด
การโอนกรรมสิ ทธิ์ สูงเท่ ากับปี 2562 แต่ในเชิ งมูลค่าคาดว่าใช้ เวลาประมาณอีก 3 ปี ซึ่งน่าจะเป็ นช่วงที่
เศรษฐกิ จ ไทยปรั บ ตัวดี ขึน้ ท าให้ ก าลัง ซื อ้ ของคนในประเทศมี ค วามเข้ ม แข็ง และประกอบกับ ก าลัง ซื อ้
อสังหาริมทรัพย์จากต่างชาติน่าจะทยอยกลับคืนมาแล้ ว
โดยมีข้อสังเกตว่าในช่วงครึ่งแรก ปี 2563 ที่อยู่อาศัยโอนกรรมสิทธิ์ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้ านบาท มี
จานวน 130,853 หน่วย มูลค่า 192,491 ล้ านบาท ขณะที่ที่อยู่อาศัยโอนกรรมสิทธิ์ ระดับราคาเกินกว่า 3
ล้ านบาท มีจานวน 37,772 หน่วย แต่มีมูลค่าสูงถึง 230,379 ล้ านบาท โดยเป็ นที่อยู่อาศัยระดับ ราคา 3-5
ล้ านบาท จานวน 23,723 หน่วย มูลค่า 91,364 ล้ านบาท โดยในจานวนนี ้มีสดั ส่วนของที่อยู่อาศัยที่เป็ นบ้ าน
มือสองประมาณร้ อยละ 40 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ทงหมด
ั้
ซึง่ ในด้ านสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทวั่ ประเทศ ก็มีทิศทางเช่นเดียวกับการโอนกรรมสิทธิ์ฯ
โดย ในปี 2561 เรามีสินเชื่อปล่อยใหม่ถึง 702,900 ล้ านบาท และปรับตัวลดลงในปี 2562 เหลือประมาณ
640,259 ล้ านบาท และคาดว่าปี 2563 อาจจะปรับลงลงมาอยู่ที่ 542,636 ล้ านบาท ในปี 2563 หรื อลดลง
ร้ อยละ -15.2 โดยคาดว่า ต้ องใช้ เวลาในการฟื ้นตัวด้ านสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้ ใกล้ เคียงกับกับภาวะปรกติ
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ประมาณ 3 ปี และถ้ าจะให้ ไปถึงจุดที่เคยสูงสุดที่ 700,000 ล้ านบาท อาจจะต้ องใช้ ระยะเวลาถึง 5 ปี นบั จาก
นี ้ไป
ทังนี
้ ้ เมื่อประเมินสถานการณ์ภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัย หลังจากที่ได้ รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 ตลาดมีการปรับตัวรองรับกับสถานการณ์ของผู้ประกอบการ โดยจะเห็นได้ จาก
จานวนการออกใบอนุญาตก่อสร้ างที่อยู่อาศัยที่ลดลงต่อเนื่อง การลดลงของการเปิ ดตัวโครงการใหม่ การ
ปรับตัวไปลงทุนพัฒนาโครงการแนวราบที่มีความยืดหยุ่นในการบริ หารโครงการและเป็ นกลุ่มเป้าหมายที่มี
ศักยภาพในการซื ้อและการขอสิ นเชื่อ การปรับตัวเช่นนีน้ บั ว่าเป็ นการช่วยลดอัตราการเพิ่มขึ ้นของอุปทานที่
อยู่อาศัยในตลาด
จากการที่อุป ทานในตลาดที่ อ ยู่อาศัยในปั จ จุบันมี สัดส่วนในระดับราคาเกินกว่า 3 ล้ านบาท มี
จานวน 141,552 หน่วย มีสดั ส่วนและมีมูลค่าสูงถึง 967,588 ล้ านบาท แต่เป็ นกลุ่มที่ยงั ไม่ ได้ รับประโยชน์
จากมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริ มทรัพย์ ทาให้ มียอดโอนกรรมสิทธิ์ใน 6 เดือนแรกของปี 2563 มีเพียง
จานวน 37,772 หน่วย หรื อประมาณร้ อยละ 22.4 ของการโอนกรรมสิทธิ์ แต่มีมูลค่าสูงถึง 230,379 ล้ าน
บาท หรื อประมาณร้ อยละ 54.5 ของการโอนกรรมสิทธิ์ ทาให้ เราสามารถเห็นโอกาสในการกระตุ้นตลาด
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยการขยายมาตรการฯให้ ครอบคลุม กลุ่ ม ที่ อ ยู่ อ าศัย ที่ มี ร าคาสูง กว่ า 3 ล้ า นบาท
นอกจากนี ้ มาตรการกระตุ้นอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ยังอาจพิจารณาถึงกลุ่มบ้ านมือสอง เนื่องจากเป็ นตลาดที่
สัมพันธ์กบั ตลาดบ้ านใหม่ โดยผู้ซื ้อบ้ านใหม่ มักจะหาทางขายบ้ านเดิมของตน ซึ่งจะได้ เงินไปเป็ นเงินดาวน์
และค่าตกแต่งบ้ านใหม่โดยไม่ต้องขอสินเชื่อมากเกินจาเป็ นได้ ด้วย
“ในภาพรวมของทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ต้ องยอมรับว่าปี 2563 ตลาดมีการชะลออย่างมากตาม
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อกาลังซื ้อและความเชื่อมั่นในการซื ้อที่อยู่อาศัยในตลาด แต่เชื่อว่า
สถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยในปี นีเ้ ป็ นจุดต่าสุดแล้ ว และไม่น่าจะมีรุนแรงมากเมื่ อเทียบกับช่วงปี 2540
ทังนี
้ ้ การใช้ มาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริ มทรัพย์ที่ครอบคลุมที่อยู่อาศัยทุก Segment ราคา และ ทุกกลุ่ม
คือบ้ านที่ราคาสูงกว่า 3 ล้ านบาท ที่สร้ างเสร็จแล้ วและอยู่ระหว่างการก่อสร้ างซึง่ มีประมาณ 83,000 หน่วย
และครอบคลุมถึงบ้ านมือสอง ซึ่งมีอยู่ถึงร้ อยละ 40 ของการโอนกรรมสิทธิ์ ควบคู่การใช้ กบั มาตรการในการ
ปล่อยสินเชื่อแบบผ่อนคลายให้ กบั ผู้ที่ต้องการซื ้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่จริ งจะช่วยกระตุ้ นตลาดได้ อย่างดี” ดร.
วิชยั กล่าวในท้ ายที่สดุ
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